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Frei Adilson Miranda, OAR

Co m 
i m e n s a 

alegria e 
s a t i s f a ç ã o 
geral de 
n o s s o s 
paroquianos, 
a c o l h e m o s 

dois verdadeiros presentes, que 
chegaram às nossas mãos por 
intermédio de pessoas generosas 
e altamente qualificadas em seus 
ofícios. O primeiro presente, 
ainda um bebê e que pouco a 
pouco vai crescendo em graça e 
experiência: o coral paroquial, 
regido pelo Maestro André dos 
Santos, licenciado em música pela 
Unisantos e fazendo atualmente 
bacharelado em Regência pela 
Unesp; e que se propõe, oferecer 
aos seus membros, uma iniciação 
musical e o aperfeiçoamento 
de dons de cada um na arte 
de cantar. O segundo presente 
mais crescidinho e experiente, 
denominado Schola Cantorum 
Augustiniana, sob a Regência do 
Maestro Ronaldo Santurbano, 
com um curriculum invejável. 
Também aberto a acolher novos 
membros, sem exigência de 
experiência, mas apenas o 
compromisso da boa vontade e 
assiduidade aos ensaios.

A paróquia que já reluz pelo 
cenário magnifico de sua sede, a 
Igreja Nossa Senhora da Saúde, 
constitui assim, a oportunidade 

para todos, daquilo que 
chamamos cantar a liturgia, isto 
é, num só coração e numa só voz, 
fazer que a Palavra cantada seja 
espaço de comunhão e partilha, 
reconhecendo-se como um todo. 
A música assim fornece à liturgia 
um instrumento de celebração, 
viabilizar a festa e fazer entender 
o inaudito (Gelineau).

O canto litúrgico é um 
canto espiritual, que brota das 
profundezas do ser humano 
e transcende toda e qualquer 
limitação intermediando a nossa 
relação com o divino. Deve 
gerar espiritualidade. Na Carta 
aos Efésios, São Paulo pede que 
em comunidade se animem uns 
aos outros com salmos, hinos e 
canções espirituais (Ef 5,19). É 
preciso aprender a cantar com 
espiritualidade, retirando-nos do 

centro de atenções e 
humildemente nos reconhecendo 
como intermediários da ação de 
Deus para aquela comunidade 
específica. O Espírito cantará 
em nós. Certamente com a nossa 
parcela de colaboração, dedicação 
e esforço pessoal.

Termino convidando a todos 
ao gesto concreto de gratidão: 
participar desse empreendimento 
espiritual. O Maestro André 
espera você todas as sextas-feiras, 
às 18 horas, na sala magna do 
Centro Paroquial e o Maestro 
Ronaldo todos os sábados, às 9 hs, 
no coro da igreja ou na sala 24 do 
casarão. Venha caminhar conosco. 
Ofereça sua voz e sua pessoa 
Àquele que lhe deu instrumentos 
maravilhosos como é a nossa voz, 
para o louvor Daquele que nos 
criou.

MENSAGEM DO PÁROCO
DÁDIVAS DIVINAS

Schola Cantorum Augustiniana, em 16 de junho, na Solenidade da 
Santíssima Trindade
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Realizou-se, no dia 07 de junho, às 20 
horas, em nossa paróquia, a Missa da 

Crisma, tendo como celebrante o bispo da 
regional Ipiranga, dom José Roberto Palau, 
e foi concelebrada pelo pároco, frei Adilson 
e pelo vigário paroquial, frei Benjamin. 
Foram crismados 22 jovens e 7 adultos.
 Como disse o bispo, os crismandos agora 
revestidos do poder do Espírito Santo, 

serão testemunhas da Ressurreição de 
Jesus Cristo.
 Em sua homilia, dom José Roberto nos 
lembrou um pedido do Papa Emérito, 
Bento XVI, que afirma que o católico deve 
evangelizar por atração. Sendo assim, “os 
crismandos devem ser, com auxílio do 
Espírito Santo, o bom perfume de Cristo.”

José Renato Carneiro e Carneiro

A Solenidade de Corpus Christi 
é um momento importante 

na vida litúrgica. Festa primordial 
da Eucaristia, sempre celebrada 
na quinta-feira após o Domingo 
da Santíssima Trindade, há sete 
séculos.
  Neste dia o povo cristão é 
convidado a celebrar com alegria 
o Santíssimo Sacramento.
A Eucaristia é o memorial do 
sacrifício do Senhor que, por 
nós e por nossa Salvação, doou a 
própria Vida. Como Ele mesmo 
disse: “Fazei isso em Memória de 
Mim.” (Lc 22, 19). A Eucaristia é 
o Sagrado banquete, a comunhão 
do Corpo e Sangue de Jesus, e 
quem comunga participa da Vida 
divina.

  Tivemos em nossa Paróquia, 
neste dia, 20 de junho, três 
missas, na qual a das 20 horas, 
celebrada por Fr. Benjamín, ele 
proclamou em sua homilia: Um 
amigo vai viajar e convida os seus 
para uma ceia. A última ceia. Ele 
diz que vai embora, mas voltará. 
As pessoas estão tristes. Ele pede 
que todos fiquem em unidade 
até que volte, e que se amem, 
incondicionalmente, na família, 
no trabalho, no lazer. Contou uma 
historinha sobre dois amigos que 
se encontram na rua: Um diz que 
vai à Missa, o outro fala que não 
vai mais, porque a Missa é sempre 
igual, ele está cansado de ouvir o  
blá blá blá do padre, e ver sempre 
as mesmas pessoas. O primeiro 

diz: você tem razão. Em casa, 
minha esposa  cozinha todos os 
dias, a comida é sempre igual, 
com poucas variações um ou 
outro dia, mas eu nunca reclamo, 
porque sei que ela faz o alimento 
para mim. Que a Missa nunca 
se torne rotina, que haja amor e 
entusiasmo, porque Jesus se deu 
em alimento por e para nós.
 Ao final pudemos, todos 
reflexivos, acompanhar a 
procissão dentro do templo e 
ao fim cantarmos: Tão sublime 
Sacramento, adoremos neste 
altar / Pois o Antigo Testamento 
deu ao Novo seu lugar. / Venha a 
Fé, por suplemento, os sentidos 
completar. Amém

Waldir Celestino  e Fabianne Telles Nunes

MISSA DA CRISMA

CORPUS CHRISTI, SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE CRISTO
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Sa n t o 

A g o s t i n h o 
c e l e b r a v a 
com muito 
fervor a 
memória dos 
a p ó s t o l o s 
Pedro e 

Paulo, e ficava entristecido 
quando o povo católico deixava  
de participar: “amadíssimos, no 
dia de hoje sinto-me alegre pela 
festividade, mas também um tanto 
triste porque não tem acudido 
tanta gente como devia...” 

Num mesmo dia celebramos 
a paixão dos apóstolos Pedro 
e Paulo, embora sofressem o 
martírio em diferentes datas. 
Pedro foi na frente, Paulo logo 
atrás.   

Seu nome era Saulo e depois 

Paulo, porque antes era soberbo 
e depois humilde. Saulo provém 
de Saul, perseguidor de Davi. 
Foi derrubado como perseguidor 
e levantado como predicador, 
trocando assim, com o nome, a 
soberba pela humildade: “sou o 
menor de todos os apóstolos” (1 
Cor, 15,9) 

O Senhor, depois da 
ressurreição, confiou a Pedro 
o cuidado de apascentar suas 
ovelhas: “Simão, filho de João, 
lhe perguntou o Senhor, me 
amas? Ele respondeu: Te amo. 
Pela segunda vez  lhe perguntou 
e por segunda vez ele respondeu. 
Sendo interrogado uma terceira 
vez, como se não acreditasse, 
Pedro se entristeceu...mas como 
não iria acreditar quem estava  
vendo seu coração? Depois de 
tamanha tristeza, lhe respondeu: 

“Senhor, tu  sabes tudo,  tu sabes 
que te amo.” 

Não fiques triste, Pedro, e 
responde uma, duas e três vezes. 
Vence três vezes a confissão 
pelo amor, porque três vezes foi 
vencida a presunção pelo temor. 
Há que desligar três vezes o que 
três vezes  foi desligado. Desata 
com amor o que tinhas atado com 
temor.

Pedro lavou sua alma com 
lágrimas por ter negado o Senhor.

Pablo expiou com cegueira por 
também ter perseguido o Senhor.

Celebremos este dia festivo 
e sagrado para nós pelo sangue 
derramado dos apóstolos. 
Olhando para estes santos, 
amemos nossa fé, a vida, os 
trabalhos e sofrimentos.

(Sermões 298 / 299)

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
FESTA DOS SANTOS PEDRO E PAULO

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

01   Alayde B. Maganini
01   Alzira Gomes da Cruz
01   Lara Maris Nápolis Goulart Rodrigues
01   Sandra Antonelli Passos
01   Maria Helena Costa
02   Lana Elisa Matos Gomes Barbosa
03   Alice Yassuko Kira Takata
08   Maria Harue Yachiro
08   José Vicente Batistela
09   Tatiana Covas Pereira
10   Maria Rosa Ribeiro
10   Fernando Gomes da Silva Vieira
11   Ione Castanheira Macedo Porto
12   Elvira Maria P. P. Bicudo
16   Maria de Lurdes Matos Silva
16   Julia Dami Luz Passero
17   Sirleide Alveds de Souza
17   Cristiano Limiro da Silva
17   Sebastião Alves Dantônio
17   Manoel Carlos G. de Toledo

19   Lúcia Helena Fani Michelin
19   José Roberto Jucá
20   Marizene de Oliveira
23   Tereza Mattos Cioffetti
25   Anna Maria B. Pimentel
26   Ercília Boggi
26   Carolino Afonso Rodrigues
27   Milania Maria Bezerra Batista
27   Doralice de Jesus e Silva
27   Joana Maria Vasconcelos Luciano
27   Pedro Anicio Tomaz
28   Terezinha Santos C. Joaquim
29   Maria Clarice Farias Gomes
29   Égle Maria Isabel Pampado
29   José Adalberto Credidio
29   Geralda Marques de Vasconcelos
30   Thiago Passos Letra
31   Antônia Márcia Targino Furtado
31   Maria Tereza da Conceição

DIZIMISTAS DE JULHO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em julho, os 
nossos parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza de que estaremos juntos por 

mais um ano!
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Chegou julho. Entramos no 
segundo semestre do ano. 

É o mês de férias escolares que 
afetam a vida cotidiana das 
famílias e também das paróquias. 
Sentiremos bastante a falta das 
crianças na nossa comunidade. 
Mas elas merecem este descanso 
nos seus estudos e na vida 
agitada de levantar cedo, fazer 
seus deveres além de outras 
atividades, inclusive os encontros 
de catequese.
  Na paróquia diminuem as 
atividades, os encontros e as 
reuniões. O que não pode ser 
suprimida é a busca de nossa 
santificação e participação do 
Dia do Senhor. E, falando neste 
assunto, eu li em um pequeno 
artigo que saiu publicado no 
jornal católico “Opinião”, da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, 
escrito pelo frei Patrício Sciadini, 
frade carmelita, cujo título era: 
“Igreja é como restaurante, se 
a comida é boa, o povo volta”, 
onde ele comentou que o povo 
está vindo menos à missa e, então, 

uma pessoa levantou a mão e 
disse: “Desculpem a comparação, 
mas a igreja é como restaurante, 
se a comida é boa, de qualidade, o 
povo volta e não larga mais”. 
 Aquelas palavras ficaram 
registradas em sua memória 
e, lembrando-se da frase do 
Evangelho “Uma grande multidão 
seguia Jesus”, ele se perguntava: 
“Por que as pessoas seguiam 
Jesus? Não era somente porque 
ele multiplicava os pães. Jesus 
queria que o povo o seguisse 
não pelos milagres, mas pelas 
‘palavras de vida eterna, pelo 
anúncio do Reino’”.
  No artigo ele disse que 
tinha consciência de que os 
evangelizadores precisam fazer 
todo o possível para que o povo 
sinta em sua vida a presença viva 
de Jesus e que venha às igrejas, 
porque lá encontra “alimento 
substancioso”, num ambiente 
agradável de fraternidade, de 
acolhida, de amor. “O Povo de 
Deus tem ‘paladar refinado’, não 
quer uma comida insípida e mal 

preparada em um ambiente, que 
não leve à intimidade com Deus 
e a uma vida melhor”, concluiu 
ele. “A boa comida é a palavra de 
Deus, é o mesmo Cristo que se 
fez nossa comida e nos recorda 
continuamente: ‘Quem come a 
minha carne e bebe o meu sangue 
tem a vida eterna’”.

Que esta pequena reflexão 
nos ajude e anime a valorizar 
e santificar o “Dia do Senhor” 
na nossa paróquia. Que Deus 
abençoe a todos.

Abraços,

Frei Benjamín

PÉTALAS SOLTAS
A COMIDA É BOA!

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

SANTA ANA E SÃO JOAQUIM - DIA DOS AVÓS Pastoral da Liturgia

No dia 26 de julho, a Família 
Cristã festeja o dia dos 

Avós, na festa de Santa Ana e São 
Joaquim, os avós de Jesus. Conta 
uma lenda da Idade Média que 
Ana e Joaquim não conseguiam 

ter filhos, porque ambos eram 
estéreis.

Essa lenda também nos diz 
que Joaquim se dirigiu para o 
deserto, e ali passou em jejum e 
orações durante quarenta dias. Ao 

c o m p l e t a r 
e s s a 
penitência, 
a p a r e c e u 
um anjo 
anunciando 
que teriam 
uma filha, à 
qual deram 
o nome de 
Maria.

A devoção de Santa Ana é 
a mais antiga, pois remonta ao 
século VI. Já a de São Joaquim, 
embora não tenham datas precisas, 
calcula-se que seja mais recente. 
De Ana e Joaquim, nos diz a 
liturgia das oras: “Ana, fecunda 
raiz, que de Jessé germinou, 
produz o ramo florido do qual o 
Cristo brotou. Mãe da Mãe Santa 
de Cristo e tu Joaquim, santo pai, 
pelas grandezas da Filha, nosso 
pedido escutai. Louvor a vós, 
Jesus Cristo, que de uma Virgem 
nascestes. Louvor ao Pai e ao 
Espírito lá nas alturas celestes.”
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Irina Vassilieff Henriques

Equipe de Catequistas

Neste mês vimos destacar 
a professora e fotógrafa 

Sandra Neaime especializada em 
Comunicação, Arte e Educação 
pela Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São 

Paulo – ECA – USP e Licenciatura 
em Artes Plásticas.
    Sandra é voluntária no curso, 
de fotografia da Terceira Idade 
ministrando suas aulas sempre às 
terças-feiras, às 10 horas. A sua 
participação específica na Igreja 
abrange duas turmas por ano e já 
teve cinco turmas desde 2016.
    Inicia suas aulas em fevereiro 
até junho, ministrando duas 
turmas por ano.
     Ao final de cada semestre Sandra 

faz avaliação positiva coletiva 
com aula externa no Mercadão, 
em área verde em outros locais. 
Costuma no Dia das mães e dos 
professores realizar exposição. 
  A participação de Sandra na 
Terceira Idade, em nossa paróquia, 
é que o seu trabalho frutifique e 
seus alunos alcancem um nível 
de aproveitamento condizente 
com seus ensinamentos e com 
as bênçãos de Nossa Senhora da 
Saúde.

Terminamos o primeiro 
semestre... quanta coisa 

fizemos, não é mesmo?! Agora 
é tempo de descanso para 
retornarmos com a bateria 
recarregada, no dia 04 de agosto, 
quando reiniciaremos nossas 
atividades.

Aproveitamos este espaço 
no jornal para agradecer aos 
pais que tanto colaboram para o 
brilho de tudo que realizamos, 
trazendo seus filhos para nossos 
eventos, tanto religiosos como 
recreativos. Celebrações muito 
ricas e emocionantes: a Procissão 
de Ramos, a hora santa da 
catequese, quando as crianças 
trouxeram seus vizinhos para 

enfeitar o altar de Jesus, 
a coroação de Nossa 
Senhora, a solenidade de 
Pentecostes... certamente 
muito do que vivemos 
ficará marcado em nosso 
coração. As reuniões de pais foram 
bem participadas, deixando bem 
claro o envolvimento das famílias 
com a catequese dos filhos... 
Na festa junina, o interesse dos 
pais pelos trabalhos de nossas 
barracas, na quadrilha que foi 
muito animada e no concurso da 
Miss Caipirinha que, neste ano, 
foi bem emocionante e tivemos 
seis meninas premiadas! A vocês, 
papais e mamães o nosso carinho 
e reconhecimento pela dedicação 

e disponibilidade.  
Lembramos que neste mês de 

julho poderemos nos encontrar 
aos domingos na missa das 10 
horas, na missa das crianças. Se 
estiverem em São Paulo, venham 
participar da missa conosco, tá 
bom?

A todos vocês - crianças, papais 
e mamães - um abraço carinhoso 
bem apertado de toda a equipe de 
catequistas.

Até agosto, pessoal!

FOTOGRAFANDO NA TERCEIRA IDADE

CANTINHO DA CATEQUESE
FÉRIAS
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O Batismo é o nascimento, 
como a criança que nasce 

depende dos pais para viver, 
também dependemos da vida 
que Deus nos oferece. No 
Batismo, a Igreja reunida celebra 
essa experiência de sermos 
dependentes, filhos de Deus. Pelo 
Batismo, participamos da vida de 
Cristo. Jesus Cristo é o grande 
sinal de que Deus cuida de nós. 

 Na Bíblia, no Livro dos 
Atos dos Apóstolos (At 13, 24-

25) Paulo disse: Antes que ele 
chegasse, João pregou um Batismo 
de Conversão para todo o povo de 
Israel. Estando para terminar sua 
missão, João declarou: “Eu não 
sou aquele que pensais que eu 
seja! Mas vede: Depois de mim 
vem aquele, do qual nem mereço 
desamarrar as sandálias”.

 Nós, que fazemos parte da 
Pastoral do Batismo da Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde, temos 
como desafio, Conscientizar pais e 

padrinhos da importância deste 1º 
Sacramento, como conhecimento 
da nova Vida Cristã desta criança, 
que está sendo batizada. E no 
encontro da preparação, a Equipe 
e o Sacerdote procuram transmitir 
esses valores aos pais e padrinhos, 
que buscam este Sacramento para 
seus filhos e afilhados, mostrando 
o Batismo como o Fundamento da 
Vida Cristã.1)

Pastoral do Batismo

As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não 
fazemos inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de 

nascimento da criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de 
residência dos pais. A documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de 

identidade de quem for participar.

Em julho: preparação dia 27, batismo dia 28.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 16 de junho de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE JULHO
• Maya Neves Ferraz
• Leonardo Marmore Castellano
• Vitor Moribe Nakashima
• Gabriel Miquelim Sarto
• Clara Caldrin Sodré
• Davi Cruz Meffe
• Mariana de Souza Santos

• Valentina Oliveira da Silva
• Enzo Fabiano dos Santos
• João Gael dos Santos
• Raul Luiz Martins Lucarts
• Miguel Barbosa Bindi
• Manuela Munhoz Carvalho
• Julia Munhiz Carvalho 

BATISMO - MISSÃO



Paróquia vivA - 7

ATIVIDADES DA PARÓQUIA

JULHO
2 ter Liturgia – Reunião 20h
5 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. 

Sacramento 
8h

13 e 
14

Dias de oferta de alimentos nas missas

15 seg MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS 
ENFERMOS

15h30

16 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
16 ter Equipe de Eventos – Reunião 20h
17 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 

17h
18 qui Pastoral do Dízimo – Reunião 20h
20 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de agosto 17h
22 seg Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
24 e 
25

Feira da Pechincha

26 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
26 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
27 sab Batismo – Preparação 15 às 

17h
27 sab Movimento de S. Mônica – Missa dominical 15h30
28 dom Missa dominical pelas Vocações 11h30
28 dom Batismo – Celebração 16h
29 seg Terceira Idade – Início das atividades do 2º semestre
30 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h

AGOSTO – MÊS DA PADROEIRA E MÊS VOCACIONAL

1 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – 
LECTIO DIVINA AGOSTINIANA

20h

2 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. 
Sacramento 

8h

4 dom Catequese de Crianças – Início das atividades do 2º se-
mestre

8h30

6 ter Catequese de Adultos / Iniciação à Vida Cristã – Início 
das atividades 

19 às 
20h30

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de julho, temos como guardiã de nosso Céu Agostiniano,  - dia 16: – 
Beata Madalena Albrici de Como, virgem. Nasceu em Como, Itália, em 1415. Foi religiosa agostiniana, 
muito humilde e propagandista assídua da vida religiosa sob a Regra de Santo Agostinho. A ela se atribui a 
fundação de uma fraternidade de agostinianos seculares, em Como. Faleceu, em sua cidade, em 1465. São 
Pio X a beatificou, em 1907.
                                           
PARABÉNS – Estão de parabéns, no dia 2 desta mês, nosso vigário paroquial, Frei José Lorenzo Gómez, 
por sua ordenação sacerdotal, e nosso pároco, Frei Adilson Miranda, no dia 31, por seu aniversário natalício. 
Roguemos a Deus e à N. Sra. da Saúde que os protejam  com muitas graças, para continuarem sempre 
ótimos sacerdotes em favor de nossa comunidade. Parabéns!
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Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro e Tiago Massud Gobbo
Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanada Nery, José Renato Carneiro e Carneiro e Waldir 
Medeiros
Endereço: Rua Domingos de Moraes, 2387 – Vila Mariana – CEP 04035-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5579-3638 – FAX: (11) 5571-2438 – E-mail: jornalparoquiaviva@gmail.com
Impressão: GRAFTIPO Ltda (11) 5581-6933 – Tiragem: 1.000 exemplares

EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - sábado, 
das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - sábado, às 7 e às 15h30 - domingos, 
às 7h30, 10, 11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos 
doentes, às 15h30

FOTOS DA FESTA JUNINA


